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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3/2017-2018 SYYSKUU 

 

Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki lionit/puolisot ja PDG:t 

  
Valituksi tultuaan, puheenjohtajamme Naresh Aggarwal tervehti 

maailman leijonia intialaisella tervehdyksellä 

 

NAMASTE 
Se tarkoittaa: ”Tervehdin sinussa olevaa pyhyyttä”. 

 

Hän jatkoi: ”Useimmat ihmiset tavoittelevat koko ikänsä Jumalaa 

ja sisäistä rauhaa. Minun tapani kunnioittaa Jumalaa, on palvella 

Hänen luotujaan maan päällä. Minun rauhani ja onneni 

muodostuvat siitä, kun ympärilläni olevat nauttivat rauhasta ja 

onnesta” 

 

 

Kausi on alkanut piirissämme erittäin aktiivisesti. Uusiakin jäseniä on jo otettu mukaan. 

 

Kuvernööri vierailut klubeihin ovat alkaneet. Sovin klubien kanssa omat vierailuni lähipäivinä. 

 

Jäsenasiat 

 

Piirimme jäsenmäärä on tällä hetkellä 1690. Vastaavana aikana viime vuonna se oli 1698 jäsentä. 

Vaikka piiriimme perustettiin uusi klubi, Lapuan /Fröökynät, jossa on jäseniä 30, niin  

jäsenmäärä ei ole kasvanut, koska poistuma on ollut huomattavasti vielä suurempi piirissämme. 

Meidän piirimme keski-ikä on tällä hetkellä 60 vuotta. Toivon, että piirimme klubit/jäsenet 

ryhtyvät aktiiviseen jäsenhankintaan. Perustetaan uusia klubeja piiriimme! 

Meidän tulee tehdä kaikkemme tulevaisuuden Lions-toiminnan jatkuvuuden hyväksi. 

 

Klubeissa kannattaa pohtia myös uusien LEO-klubien perustamista. Nuoria tarvitaan mukaan 

toimintaan. Seinäjoella oli viime viikolla Suomen Leojen valtakunnalliset koulutuspäivät. Osallistujia oli 

30 jäsentä eri puolilta Suomea. He olivat todella sitoutuneet toimintaan. Vaasan Leo-klubi vietti 1-vuotis 

charter juhlaa. Onnittelut heille vielä kerran. 

 

LEO yhteyshenkilö piirissämme on PDG Jussi Paarvala LC Soini. Hän auttaa mielellään näissä asioissa, 

puh.040-5343252 ja AMF Piiripresidentti Elina Laakso Leo klubi Vaasa. 050-4054664 
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Arne Ritari ja Melvin Jones 

 

Piirissämme järjestään Arne Ritari ja Melvin Jones Gaalailta 24.3.2018. Paikka on vielä avoin. Halukkaita 

klubeja, jotka haluaisivat järjestää tilaisuuden, pyydetään ottamaan yhteyttä 31.10.2017 mennessä ARS-

toimikunnan puh.joht. Risto Uittoon, LC Kauhava /Helahoito puh: 0400-361996 risto.uitto@lions.fi . 

Gaalassa lyödään Lions ritareiksi Aarne Ritari-killan uusia jäseniä ja palkitaan uusia Melvin Jones-killan 

jäseniä. Nyt kaikki klubit miettimään klubissaan palkittavia ansioituneita jäseniä. 

 

Muistutus: Hyvä Päivä ja Punainen sulka kampanjan päätöstilaisuus Lahdessa Sibeliustalolla 

8.10.2017. Kaikki mukaan juhlimaan piirin hienoa saavutusta. Siellä palkitaan piiristämme 

LC YLIHÄRMÄ, LC KORSNÄS, LC YLISTARO. Paljon onnea hienosti hoidetusta aktiviteetista. 

 

Piirimme koulutuspäivät 

 

Muutosjohtajakoulutus 

Piirimme koulutusjohtaja GLT Juha Lahtinen tulee järjestämään Muutosjohtajakoulutukset 

Muutosjohtajakoulutus I torstai 26.10.2017 Lapualla  

Muutosjohtajakoulutus II keskiviikko 29.11.2017 Lapualla 

Koulutus on tarkoitettu klubin varapresidenteille. 

Ilmoittautuminen Juha Lahtinen puh: 0500-365851 tai e-mail Juha.lahtinen@lions.fi  

Nyt kaikki mukaan saamaan lisää valmiuksia tulevaan kauteen! 

 

Lions Quest  

Koulutus järjestetään piirissämme tällä kaudella 

Peruskurssi 22-23.3.2018 Alavudella 

Täydennys koulutus 24.3.2018 Alavudella 

Vastuuhenkilö piirissämme on Lions Quest koordinaattori Marika Haapanen LC Alavus /Kuulattaret 

puh: 0400-978888 e-mail: marika.haapanen@lions.fi . Ottakaa yhteyttä häneen tarvittaessa. 

 

Jäsenohjelmakoulutus  

Tulemme järjestämään jäsenohjelmakoulutuksen 2. Piirikokouksen yhteydessä Kurikassa  

Pe 17.11.2017 Hotelli Kurikassa. Tilaisuus on tarkoitettu jäsenasioista vastaaville ja kaikille klubi 

leijonille. 

Koulutuksen vastuuhenkilö Jäsenjohtaja GMT Veijo Hannonen LC Alavus puh: 0400-768306 

e-mail Veijo.hannonen@lions.fi. Tänne toivotaan myös runsasta aktiivista osallistumista tässä tärkeässä 

asiassa! 

 

Joulukortti aktiviteetti 

 

Nyt kaikki klubit tilaamaan joulukortteja. Korttien aiheet näette liiton sivuilta tai Lions-vuosikirjasta. 

Kortitit voi tilata osoitteesta www.lionsverkkokauppa.fi 

 

Nuorisovaihto 

 

Nuorisovaihtoon ulkomaille 2018 haluavat nuoret. Ilmoitus täytyy tehdä nuorisovaihdon johtajalle 

Matti Kärnälle LC Ylistaro puh: 0440-806245 e-mail. Matti.karna@lions.fi 15.12.2017 mennessä. 

 

Kummilapsi toiminta 

 

Kummilapsi koordinaattori PDG Hermanni Sippolan suuri toivomus olisi, että piirimme klubit 

ottaisivat kummilapsia Sri Lankasta. Kustannus olisi 130 €/vuosi ja sikäläinen vastuu klubi 10 €  

kuukaudessa koulutarvikkeisiin. Toiminta ja valvonta on erittäin hyvin hoidettu ja rehellistä. 

Raportoinnit koulumenestyksestä raportoidaan klubeille määräajoin. 

PDG Hermanni Sippolan LC Lapua/Simpsiö  puh:0500-869473 Hän antaa mielellään lisätietoja. 
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Lions-toiminta 100 vuotta 

 

Lions100 vuotta koordinaattori PDG Kaarlo Katajisto ilmoitti, että hänellä on erilaisia isoja 

seinäjulisteita 100 - vuotistapahtumiin.  Ottakaa häneen yhteyttä puh:050-9192912 

 

Nenäpäiväkeräys 

Nenäpäiväkeräys 10.11.2017 ei ole Lions-liiton virallinen aktiviteetti, mutta klubit voivat halutessaan 

kerätä. Lippaisiin on vaihdettavat keräyslupatarrat.  Niitä saa PDG Seppo Rajamäeltä LC Seinäjoki 444 -

114476.  Jos keräystä ei suoriteta, lippaat pitää palauttaa Seppo Rajamäelle tai                                                                                                                                

PNAT kokouksissa kerätään lippaat ja lohkon puh.joht. toimittaa ne hänelle. 

 

MyLCI 

          

Klubien presidentit ja sihteerit, muistakaa käydä kuukausittain tekemässä raportit MyLCI- 

järjestelmään, kiitos! MyLCI-järjestelmä on muun muassa toimintamme tilastoinnin ja viestinnän 

perusta.  

 

Piirihallituksen kokoukset kaudella 2017-2018 

 

2. Kurikka     perjantai 17.11.2017 klo 18.00 Vastuuklubi   LC Kurikka  

3. Kauhava    lauantai 10.2.2018   klo 11.00 Vastuuklubi   LC Kauhava/Helahoito 

4. Seinäjoki   lauantai   21.4.2018  klo   8.45 Vastuuklubi   LC Seinäjoki/Kampus vuosikokous 

    Piirin vuosikokouksen yhteydessä koulutukset sekä piirihallituksen kokous 

 

PNAT- kokoukset ovat alkamassa on erittäin tärkeää, että jokaisesta klubista on edustus paikalla. 

Alueen ja Lohkon puh.joht. antavat tärkeää ajankohtaista tietoa toiminastamme  

 

Klubien keskinäistä yhteistoimintaa, ja tutustumista toisiimme tulisi kehittää, jolloin saisimme 

uusia mielipiteitä ja yhteenkuuluvaisuuden tunne vahvistuisi. 

 

Ystävyyssopimus allekirjoitettiin MD 306 SRI Lankan kanssa Chicagossa 30.6.2017 

 

SRI Lankan silmäsairaala valmistuu lähiviikkoina vihkiäiset ovat marraskuussa. Jos olette 

sielläpäin lomalla, käykää ihmeessä tutustumassa siihen ja sen toimintaan. 

 

Puolisoni Liisa halusi kirjoittaa puolisoillenne omia mietteitä kerrottavaksi heille. 

 

Hienoa alkavaa syksyä ja hyviä päätöksiä Lions toimintaamme! 

 

 

Piirikuvernööripari 

 

Jaakko ja Liisa Passinen    


